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رياضة

السياسة تنخر األلعاب األولمبية
ال يبدو أولمبياد ريو  ،2016مغايرًا للنسخات
السابقة لأللعاب من ناحية تدخل السياسة
فيه .منذ أن انطلق هذا الحدث ،وحتى
يــومـنــا ه ــذا ،كــانــت الـسـيــاســة أســاســا فيه،
وأساسًا في اختيار الرياضيين والرياضيات
الذين يشاركون فيه أو يغيبون عنه
هادي أحمد
لطاملا قيل إن األلعاب األوملبية التي
ان ـط ـل ـقــت ف ــي نـسـخـتـهــا األولـ ـ ــى عــام
 ،1896تحمل شرعة وقوانني ال تقبل
بأي استغالل وتفرقة على أي أساس
س ـيــاســي ،دي ـن ــي أو ع ــرق ــي .ل ـكــن في
الــواقــع ،ال يبدو أن األوملـبـيــاد مغاير
ألي نظام آخر ،إذ إن التأثير السياسي
ً
أو االقتصادي كان متداخال دائمًا في
معظم الدورات السابقة.
فــي النسخة األولـ ــى ،اخـتـيــرت أثينا
الستضافة الحفل الرياضي األكبر،
ل ـكــون ـهــا م ـهــد األلـ ـع ــاب ال ـق ــدي ـم ــة .لم
تـكــن الــريــاضــة ه ــي ال ـه ــدف املـنـشــود
مـ ــن ت ـن ـظ ـي ـم ـهــا هـ ـن ــاك ب ـح ـس ــب ق ــول
رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة املـنـظـمــة
ديمتريوس فيكيالس ،بل لالستفادة
َّ
من مدخولها بعد اإلفالس الذي حل
ب ــال ـب ــاد ،وت ـح ـســن صـ ــورة ال ـيــونــان
عامليًا.
تتالت الدورات األوملبية في أكثر من
بـلــد ،وكــانــت الـصـبـغــة واالسـتـضــافــة
في كل منها للدول األقوى في العالم.
مــن إمـبــراطــوريــة فرنسا وقـتـهــا ،إلى
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ،حتى
ّ
حــلــت ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة األول ـ ــى الـتــي
منعت إقامة نسخة عام .1916
عام  ،1920وقع االختيار على مدينة
أنـ ـت ــوي ــرب ال ـب ـل ـج ـي ـك ـيــة ،ل ـك ــن ال ـ ــدول
التي خسرت الحرب لم تشارك بقرار
ً
ـا ل ــم ُت ـ َّ
ـوج ــه أي دع ــوة
مـسـبــق ،وأصـ ـ
إليها .من أملانيا وبلغاريا والنمسا
إلى املجر وتركيا .أما روسيا فغابت
بـقــرار خــاص ،حيث وضعت عامذاك
مصلحة شعبها على حساب الصعد
األخ ــرى ،فانشغلت ببناء الـبــاد من
جديد ،متمنعة عن املشاركة.
أوملـ ـبـ ـي ــاد  ،1936كـ ــان أدول ـ ــف هـتـلــر
زعيمه .استخدم األخير كل ما يمكن
استخدامه فــي هــذا الحفل للترويج
ألف ـك ــار ح ــزب ــه ،واأله ـ ــم تــأك ـيــد تـفــوق
العرق الجرماني على بقية األعراق.
تـ ــوقـ ــف هـ ــديـ ــر ال ـ ـ ـطـ ـ ــائـ ـ ــراتُ ،
ور َّدت
األسلحة إلى مخازنها بعدما انتهت
ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة ،فاختيرت
ل ـ ـنـ ــدن ل ـت ـس ـت ـض ـيــف ن ـس ـخ ــة ،1948
وط ـب ـع ــا ك ـم ــا ال ـ ـحـ ــرب األول ـ ـ ـ ــىُ ،م ـنــع
املنهزمون من املشاركة ،وعليه تقرر:
أملانيا واليابان خارج البطولة.

لطالما عانت األلعاب االولمبية من تدخل رجال السياسة فيها (أرشيف)

ك ــان ه ــذا ح ــال ك ــل دورة م ــن دورات
األومل ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــاد .دول تـ ــدخـ ــل وأخـ ـ ـ ــرى
ت ـخــرج .فــي أومل ـب ـيــاد مـلـبــورن ،1956
لم تطأ هولندا وإسبانيا وسويسرا
أراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي أوس ـ ـ ـتـ ـ ــرال ـ ـ ـيـ ـ ــا ،رف ـ ـض ـ ــا مل ــا
س ـم ــوه وق ـت ـهــا "ال ـق ـمــع الـســوفـيــاتــي"
للثورة املجرية .وفــي طوكيو ،1964
ُمـنـعــت جـنــوب أفــريـقـيــا مــن املـشــاركــة
بسبب ممارستها لسياسة الفصل
العنصري.
أوملـ ـبـ ـي ــاد امل ـك ـس ـيــك عـ ــام  1968ج ــاء
بـ ـم ــوازاة أح ـ ــداث سـيــاسـيــة وح ــروب
ضـ ـخـ ـم ــة ،أب ـ ــرزه ـ ــا حـ ـ ــرب ف ـي ـي ـت ـنــام،
واجـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاح االتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـس ــوفـ ـي ــات ــي
ً
لـ ـتـ ـشـ ـيـ ـك ــوسـ ـل ــوف ــاكـ ـي ــا ،فـ ـ ـض ـ ــا عــن
والدة أح ــزاب ثــوريــة احتجاجية في
ال ـعــالــم ،وص ـلــت إل ــى املـكـسـيــك ذاتـهــا

التي قمعتها باستخدام  3000رجل
شرطة.
لم ّ
يمر بعدها أي أوملبياد من دون أي
عـمــل عـسـكــري أو مقاطعة مجموعة
دول أو تبني رســائــل سـيــاسـيــة؛ من

ألعاب ريو 2016
مضطربة بسبب
السياسة

ً
ع ــام  1972حـتــى  ،2012وص ــوال إلــى
سوتشي .2014
طـبـعــا ل ــن ي ـك ــون األومل ـب ـي ــاد الـحــالــي
م ـغــاي ـرًا ،إذ إن م ـشــاركــة روس ـيــا فيه
ج ــاءت م ـب ـتــورة ،حـيــث ُح ــرم الـعــديــد
مــن رياضييها املـشــاركــة فــي الحدث
ال ـع ــامل ــي ،وك ــان ــت ع ـلــى ح ــاف ــة غـيــاب
ال ـن ـهــائــي وس ــط ال ـحــديــث ع ــن حملة
أميركية  -كندية إلبعادها.
ـدورة
ـ
ـ
ـ
ـ
ل
ا
ـار
"ع ـ ــال ـ ــم ج ـ ــدي ـ ــد" ه ـ ــو ش ـ ـعـ ـ
ّ
ـن ،ح ـي ــث ي ـمــثــل
ال ـ ـحـ ــاديـ ــة وال ـ ـثـ ــاثـ ـ ُ
هــذا الشعار القيم واملـثــل التي تريد
ال ـب ــرازي ــل إي ـصــال ـهــا إل ــى ال ـعــالــم من
خالل استضافتها لأللعاب األوملبية
واملتمثلة بالوحدة واحـتــرام التنوع
وإرادة التغيير ،وهو شعار واجهته
العقبات السياسية قبل بزوغه واملثل

الروسي يبدو شاهدًا.
ّ
أضــف إلــى ذلــك ،أطــل الجانب األمني
ف ــي أومل ـب ـي ــاد ري ــو دي جــان ـيــرو منذ
بـ ــدايـ ــة ال ـت ـج ـه ـي ــز الن ـ ـطـ ــاق ال ـح ــدث
ح ــن اع ـت ـق ـلــت ال ـش ــرط ــة ال ـبــرازي ـل ـيــة
نـحــو  10إرهــاب ـيــن ضـمــن مجموعة
واحدة كانت تخطط العتداءات أثناء
األوملبياد.
ريـ ـ ــو  ،2016مـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ك ـســاب ـقــه
مــن املـنــاسـبــات األومل ـب ـيــة يـعــانــي من
ال ـس ـيــاســة ال ـت ــي ن ـخ ــرت بــالــريــاضــة،
ِّ
محرفة إياها عن مسارها األساسي،
ّ
وسـ ــط ت ـخــبــط الـ ـب ــاد ب ــإح ــدى أكـبــر
األزم ـ ـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي تــاري ـخ ـهــا،
ح ـي ــث تـ ـع ـ ّـم ال ـ ـطـ ــرقـ ــات ال ـت ـظ ــاه ــرات
اليومية التي ال شــك فــي أنها تشكل
خطرًا على األلعاب.

األرجنتين تبدأ المشوار بخسارة أمام البرتغال

فرحة برتغالية بأحد الهدفين (أ ف ب)

خ ـ ّـي ـب ــت األرجـ ـنـ ـت ــن آم ـ ـ ــال ع ـشــاق ـهــا
مـ ـج ــددًا ،وهـ ــذه املـ ــرة ف ــي األومل ـب ـي ــاد،
ح ـ ـيـ ــث اسـ ـتـ ـهـ ـل ــت نـ ـسـ ـخ ــة ريـ ـ ـ ــو دي
ج ــانـ ـي ــرو فـ ــي م ـس ــاب ـق ــة كـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
ل ـلــرجــال بــال ـخـســارة أم ــام الـبــرتـغــال،
ف ــي ال ـج ــول ــة األول ـ ـ ــى م ــن م ـنــاف ـســات
املجموعة الرابعة.
وان ـت ـظ ــرت ال ـب ــرت ـغ ــال ب ـط ـلــة أوروب ـ ــا
ت ـح ــت  21ع ــام ــا ف ــي  ،2015ال ـش ــوط
الـ ـث ــان ــي السـ ـتـ ـغ ــال املـ ـ ـ ّـد ال ـه ـجــومــي
لألرجنتينيني ،وافتتحت التسجيل
عبر كويمبرا باسيينسيا بتسديدة
قوية من خارج املنطقة أسكنها على
يمني حارس مرمى ريال سوسييداد
اإلسباني خيرومينو رويي (.)66
واندفعت األرجنتني بقوة بحثًا عن
الـتـعــادل ،لكنها دفـعــت الثمن غاليًا،

لكون شباكها استقبلت هدفًا ثانيًا
من خطأ فادح للحارس رويي ،حيث
ف ـشــل ف ــي ال ـت ـصــدي ل ـت ـســديــدة قــويــة
ل ـل ـبــديــل ب ـي ـتــي م ــن خـ ـ ــارج امل ـن ـط ـقــة،
ف ـمــرت بــن ســاقـيــه وعــانـقــت الـشـبــاك
(.)84
وك ــان ــت هـ ـن ــدوراس ق ــد تـغـلـبــت على
الجزائر  2-3أيضًا على امللعب ذاته.
وتعادل املنتخب السويدي مع نظيره
الكولومبي  2-2في املجموعة الثانية.
وس ـ ـج ـ ــل م ـ ـي ـ ـكـ ــايـ ــل إسـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاق ()43
واستريت اسداريفيتش ( )62هدفي
الـســويــد ،وتيوفيلو غوتييريز ()17
ودورالن بــابــون ( 75مــن ركلة جــزاء)
هدفي كولومبيا.
وفي املجموعة ذاتها ،فازت نيجيريا
على اليابان .4-5

وسجل عمر صادق ( )6واوغينيكارو
إت ـي ـبــو ( 10و 42و 51و )66أهـ ــداف
ن ـي ـج ـيــريــا ،وش ـي ـن ــزو كـ ــوروكـ ــي ()9
وتــاكــومــي مينامينو ( )13وتاكوما
اســانــو ( )70ومــوســاشــي ســوزوكــي
( )90أهداف اليابان.
وف ـ ـ ــاز م ـن ـت ـخــب كـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة،
صــاحــب بــرونــزيــة ل ـنــدن  ،2012على
ن ـظ ـيــره الـفـيـجــي  0-8ف ــي املـجـمــوعــة
الثالثة.
وسجل ريو سيونغوو ( 32و 63و)90
وكوون شانغهوون ( 62و )63وسون
ه ـي ــون ـغ ـم ــن ( 72مـ ــن رك ـ ـلـ ــة جـ ـ ــزاء)
وسوك هيونجون ( 77و )90األهداف.
وك ــان ــت امل ـك ـس ـيــك حــام ـلــة ال ـل ـقــب قد
تعادلت مع أملانيا  2-2في املجموعة
ذاتها.

وت ـس ـت ـك ـمــل مـ ـب ــاري ــات ف ـئ ــة ال ــرج ــال
األح ـ ــد ،فـتـلـعــب فـيـجــي م ــع املـكـسـيــك
الـ ـس ــاع ــة  19,00ب ـت ــوق ـي ــت بـ ـي ــروت،
وأملانيا مع كوريا الجنوبية الساعة
 22,00ض ـم ــن امل ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــال ـث ــة،
وه ـ ـنـ ــدوراس م ــع ال ـبــرت ـغــال الـســاعــة
 21,00ضمن املجموعة الرابعة.

برنامج كرة السيدات
ت ـتــواجــه األحـ ــد ج ـن ــوب أفــري ـق ـيــا مع
الـ ـص ــن ال ـس ــاع ــة  01,00والـ ـب ــرازي ــل
م ــع ال ـس ــوي ــد ال ـس ــاع ــة  04,00ضـمــن
امل ـج ـم ــوع ــة ال ـخ ــام ـس ــة ،وأمل ــانـ ـي ــا مــع
أوسـ ـت ــرالـ ـي ــا الـ ـس ــاع ــة  00,00ضـمــن
امل ـج ـم ــوع ــة الـ ـس ــادس ــة ،وكــولــوم ـب ـيــا
مــع نيوزيلندا الـســاعــة  02,00ضمن
املجموعة السابعة.

